
 
 

  
   
 
 
 
 

 
 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)     

                                              

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

  

  
 
  

                      

                        ΠΡΟΚΛΗΗ   ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

               

 

 

ΠΠρρόόςςκκλλθθςςθθσσ  εεκκδδιιλλωωςςθθσσ  εεννδδιιααφφζζρροοννττοοσσ  γγιιαα  υυλλοοπποοίίθθςςθθ  δδρράάςςθθσσ  ςςτταα  ΚΚζζννττρραα  

ΥΥπποοδδοοχχιισσ  ΜΜεεττααννααςςττϊϊνν  ΦΦυυλλαακκίίοουυ,,  ΤΤυυχχεερροοφφ,,  ΣΣοουυφφλλίίοουυ,,  ΦΦεερρϊϊνν  κκααιι  ΒΒζζνννναασσ..  

  

Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 
από τον Υπουργό Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και επιχορθγοφμενο από το 
Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, με ζδρα ςτθν Ακινα, οδόσ Αβζρωφ αρ. 10 
και το οποίο ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι (Αγράφων 3-5), ςτο πλαίςιο τθσ απόφαςθσ για 
ανάκεςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τίτλο «Υλοποίθςθ δράςεων κάλυψθσ ιατρικϊν 
και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν αλλοδαπϊν υπθκόων τρίτων χωρϊν που ενδεχομζνωσ 
χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν περιοχι του Ζβρου, ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.  
Π2δ/ΓΠ.ΟΙΚ.29478 Απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ, προκθρφςςει τισ παρακάτω 
ειδικότθτεσ.  

 

1. Ζνα(1)   ιατρό, ΠΕ ιατρϊν (Ορεςτιάδα). 

2. Ζνα (1) ιατρό με ειδικότθτα Ψυχιάτρου για μερικι απαςχόλθςθ 

3. Ζνα (1) διαπολιτιςμικό  μεςολαβθτι   - Αραβικά 

4. Τρείσ (3) διαπολιτιςμικοφσ  μεςολαβθτζσ   - Φαρςί /Ουρντοφ 

 

Οι ςυμβαλλόμενοι κα απαςχολθκοφν ςτο πρόγραμμα με ςφμβαςθ ζργου, πεντάμθνθσ 
διάρκειασ και με άμεςθ ζναρξθ, εκτόσ από το ςτατιςτικολόγο, που κα απαςχολθκεί για ζνα 
(1) μινα ςτο τζλοσ του προγράμματοσ.  

Το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό κα παρζχει κακθμερινά υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ 
φροντίδασ υγείασ ςε όλουσ τουσ φιλοξενοφμενουσ που χριηουν ιατρικισ εξζταςθσ και 
φαρμακευτικισ κάλυψθσ ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ/κράτθςθσ που αναφζρονται άνωκεν. 
 Το προςωπικό κα εργάηεται με πρωινό ωράριο.  

   
 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                       
                                                                             

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ     



 

Ωσ κριτιρια επιλογισ και κατάταξθσ ορίηονται: 
Α. Τυπικά προςόντα, ςε ποςοςτό 40% (πτυχίο και βιογραφικό) 
Β. Εντοπιότθτα, ςε ποςοςτό 30% 
Γ. Εκελοντικι προςφορά, ςε ποςοςτό 5% 
Δ. Συνζντευξθ 25% 
 
Κάκε πρόςκετο προςόν που ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο των παραπάνω ειδικοτιτων κα 
ςυνεκτιμθκεί, κατά τθ ςυνζντευξθ με τουσ υποψιφιουσ. 
Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ κα ςυνυποβάλλονται και επικυρωμζνα αντίγραφα των 
αντίςτοιχων τίτλων, βεβαιϊςεων πιςτοποιθτικϊν και βιογραφικϊν, που διλωςαν οι 
ενδιαφερόμενοι/εσ ςτθ ςχετικι αίτθςθ.  
 
α) Γιατροί: 
     - Εγγραφι ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο 
     - Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 
     - Γλωςςομάκεια 
     - Μεταπτυχιακό τίτλο ςυναφι με το αντικείμενο (μετανάςτεσ, trafficking, δθμόςια υγεία) 
     -Για τθ κζςθ του Ψυχιάτρου, αντίγραφο τίτλου ειδικότθτασ 
 

β) Διαπολιτιςμικοί μεςολαβθτζσ: 
      - Ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ (πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ    
         εφόςον υπάρχει) 
      -  Άριςτθ γνϊςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ (απολυτιριο Λυκείου) 
      -  Κακεςτϊσ παραμονισ: Ζλλθνεσ υπικοοι ι αλλοδαποί με άδεια παραμονισ ςτθν   
          Ελλάδα 
      - Διακεςιμότθτα μετακίνθςθσ εκτόσ Αττικισ 
      - Συνεκτιμάται θ γνϊςθ άνω τθσ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ 
      - Συνεκτιμάται θ ικανότθτα διερμθνείασ με ακρίβεια 
      - Συνεκτιμάται θ προχπθρεςία ςτθν διερμθνεία 
      - Μζροσ τθσ ςυνζντευξθσ κα αποτελζςει θ υποβολι του ενδιαφερομζνου ςε τεςτ       
        διερμθνείασ. 
 

Διλωςθ προςόντων ςτθν αίτθςθ υποψθφίου χωρίσ να ςυνοδεφεται από ςχετικό 
δικαιολογθτικό δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

 

  Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ, επικυρωμζνουσ τίτλουσ ςπουδϊν, 

βιογραφικό ςθμείωμα και επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ τουσ στο ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),   το οποίο ςτεγάηεται ςτο Μαροφςι 

(Αγράφων 3-5), Ακινα, και  τθλ. 8921004 

 

Καταληκτική προθεςμία παραλαβήσ των αιτήςεων και των αντίςτοιχων δικαιολογητικών 

ζωσ τισ 27/4/2012, ημζρα Παραςκεύη  και ώρα 14:00. 

Δεν γίνονται αποδεκτζσ αιτιςεισ με FAX ι e-mail. 


